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 آموزشگاه پردیس نیکان

 :مدیریتی با کلیک ویو طراحی و ساخت داشبوردی های دوره سرفصل

 آن یها رشاخهیو ز یهوش تجار یمعرفبخش اول: 
 (BI) یداشبورد در هوش تجار یطراح گاهیجابخش دوم: 

 افزار نرم به ها داده ورودبخش سوم: 

 آماده سازی فایل ها و شناخت فرمت های مهم  -

o Excel, QVD, QVW 

 ورود از انواع منابع داده ای در یک پروژه -

 ورود انواع فایل و روش های ورود کلیک ویو -

o Wizard 

o Edit Script 

 (…مشکالت )تاریخ ها، خطاهای تایپی و  -

  (Relationship) فراخوانی رابطه هاخش چهارم: ب

 جداولشناخت و معرفی رابطه ها در  -

 در هنگام ورود داده ها Join استفاده از -

  معرفی نمودار ها و ابزار های بصری سازی: خش پنجمب

- Pie 

- Bar 

- Column 

- Radar 

- Doughnut 

- Waterfall 

- Gauge 

- Line 

- Scatter 

- Bubble 

 سفارشی سازی کامل نمودار هاخش ششم: ب
 Pivot Table ساخت و مدیریتبخش هفتم: 

 مرتب سازی سفارشیبخش هشتم: 
 Filter & ListBoxرهای نحوه کار با ابزابخش نهم: 

 کلیک ویو  نویسی درفرمول خش دهم: ب

 Aggregation فرمول های -

 String فرمول های -

 Counter فرمول های -

 Inter Record توابع -

 Chart Range توابع -

 Mapping توابع -

 Conditional توابع -

 Color توابع -

 System توابع -

 ابزارهای مدیریت اتصال اجزاء داشبورد خش یازدهم: ب

- Alternate State 

- Alternate State در محاسبات 

 Table Box :ش دوازدهمخب

 Current Selectionبخش سیزدهم: 

 Searchر دهم: ابزابخش چهار

 دریافت ورودی هابخش پانزدهم: نحوه 

  (Variables) تعریف متغیر: نحوه بخش شانزدهم

 استفاده از متغیر ها برای ایجاد مقادیر سفارشی -

 استفاده از متغیر ها برای کنترل و مدیریت محاسبات -

 پیشرفته در کلیک ویومحاسبات هم: انجام خش هفدب

 Set Analysisتحلیل های مجموعه ای،  -

 محاسبات با اعمال فیلتر های جاری -

 فیلتر جاری محاسبات بدون -

  (KPI) شاخص های کلیدی عملکردخش هجدهم: ب

 KPI معرفی و شناخت -

 ها از نظر نوع پیاده سازی  KPI انواع -

o یک بعدی 

o چند بعدی 

o ثابت 

o درصدی 

 آنمشکالت مربوط به تاریخ های شمسی و تبدیالت حل  -

 فونت ها و فارسی سازی داشبورد ها -

 Pivot Table فرمت دهی شرطی در نمودار ها و -

 (Group) در داشبورد ها Drill Down تعریف و اعمال -

 علم بصری سازی و داستان گویی روی داده ها -

جهت ارتباط و اتصال بانک  OLEDBو  ODBCنحوه کار با  -
 های اطالعاتی مختلف به کلیک ویو

 به اشتراک گذاری و گزارش سازی -

 


